
A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK
rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról

adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2008/C 100/06)

Támogatás száma: XA 223/07

Tagállam: Magyarország

Régió: Magyarország teljes területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Állami program keretében egyes növényegészségügyi vizsgálatok
költségeihez nyújtott nemzeti támogatás

Jogalap:

– egyes növényegészségügyi vizsgálatok támogatásáról szóló …/
2007. ( ) FVM rendelet;

– a növényvédelemről szóló 2000. évi XXV. törvény;

– a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet;

– a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 64/2004. (IV. 27.) FVM rendelet;

– a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forga-
lomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet;

– a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Éves támogatási összeg: 150 millió HUF

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás mértéke: az
elszámolható költségeket tartalmazó számlaérték 80 %-a.

Az elszámolható maximális költségeket – vizsgálat-típusonként
részletezve a – 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet tartalmazza

A végrehajtás időpontja: 2007. szeptember a Bizottság állás-
foglalását követően

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31.

A támogatás célja: A támogatás célja: a minőségi és magas
biológiai értékű vetőmag és szaporítóanyag előállítás, valamint
növényi fajta fenntartás növényegészségügyi biztonságának
növelése.

Az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkében foglaltakat alkal-
mazzuk.

A támogatást elfogadott hazai növényegészségügyi programok
alapján kötelezően végrehajtandó – a korábbiakban felsorolt –
vizsgálatok, ellenőrzések során felmerült, számlával igazolt
növényegészségügyi szolgáltatások költségeinek támogatására
lehet igénybe venni

Az érintett ágazat(ok): Az érintett ágazati kör a vetőmagter-
mesztés és szaporítóanyag előállítás, magában foglalva annak
szántóföldi, kertészeti és engedélyes faiskolai területeit

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
H-Budapest, Kossuth tér 11.

Internetcím:

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1846&articleID=10790&c-
tag=articlelist&iid=1

Budapest, 2007. augusztus 27.

András MÁHR
szakállamtitkár

Támogatás száma: XA 237/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Tržič

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Podpore programom razvoja podeželja v občini Tržič 2007–
2013

Jogalap:

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini Tržič (II. poglavje)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:

2007: 14 000,00 EUR

2008: 25 200,00 EUR

2009: 25 900,00 EUR

2010: 26 600,00 EUR

2011: 27 300,00 EUR

2012: 28 000,00 EUR

2013: 28 700,00 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végre-
hajtott beruházás:

– a kedvezőtlen helyzetű területeken a beruházások támogat-
ható költségeinek akár 50 %-a, egyéb területeken a beruhá-
zások támogatható költségeinek akár 40 %-a.
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A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, a művelt területek javítása, valamint a gazda-
ságban való közlekedést szolgáló utak biztosítása.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzéséhez nyújtott
támogatás:

– a nem termelési célt szolgáló eszközökbe való beruhá-
zások támogatható költségeinek akár 100 %-a,

– a gazdaságokban található, termelési célt szolgáló
eszközök esetében a támogatható költségek akár 60 %-a
(kedvezőtlen helyzetű területeken 75 %-a), feltéve, hogy a
beruházás következtében nem növekszik a gazdaság
termelési kapacitása.

3. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan-
szírozását az önkormányzati támogatás a termés és a
termények biztosításához, illetve az állatok betegség miatti
elhullása elleni biztosításhoz kapcsolódó támogatható költ-
ségek akár 50 %-ára egészíti ki.

4. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a jogi és adminisztratív eljárások során felmerülő tényleges
költségek akár 50 %-a.

5. Technikai segítségnyújtás az elsődleges előállítással foglalkozó
ágazatban:

– a támogatható költségek akár 100 %-a a következő
esetekben: mezőgazdasági termelők oktatása és szakkép-
zése, harmadik fél által nyújtott tanácsadási szolgáltatások,
fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szervezése,
kiadványok – például katalógusok és weboldalak – finan-
szírozása, valamint szabadság vagy betegség következtében
szükséges helyettesítéssel kapcsolatos szolgáltatások finan-
szírozása. A támogatást támogatott szolgáltatások formá-
jában kell nyújtani és nem tartalmazhat a termelőknek
adott közvetlen pénzkifizetéseket

A végrehajtás időpontja: 2007. július (vagy az önkormányzati
rendelet hatálybalépésének dátuma)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogat-
ható költségek: A Tržič település közigazgatási területén a
mezőgazdaság, az erdészet és a vidéki területek megőrzésére és
fejlődésének előmozdítására irányuló támogatások nyújtásáról
szóló önkormányzati rendelettervezet II. fejezete olyan intézke-
déseket tartalmaz, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a
mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és közép-
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalma-
zásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006.
december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358.,
2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak
minősülnek:

– A bizottsági rendelet 4. cikke: Mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházás.

– A bizottsági rendelet 5. cikke: A hagyományos tájkép és
épületek megőrzése.

– A bizottsági rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez
nyújtott támogatás.

– A bizottsági rendelet 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott
támogatás.

– A bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az
agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Tržič
Trg svobode 18
SLO-4290 Tržič

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200766&dhid=90869

Egyéb információk:

A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosítási
díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti csapáshoz
hasonló kedvezőtlen éghajlati jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy,
jégeső, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, vihar, valamint
áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait.

Borut SAJOVIC
polgármester

Támogatás száma: XA 238/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Železniki

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Podpore programom razvoja kmetijstva in razvoja podeželja v
občini Železniki 2007–2013

Jogalap:

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini Železniki

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:

2007: 40 110 EUR

2008: 40 511 EUR

2009: 40 916 EUR

2010: 41 325 EUR

2011: 41 738 EUR

2012: 42 155 EUR

2013: 42 577 EUR
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A támogatás maximális intenzitása:

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végre-
hajtott beruházás:

– a kedvezőtlen helyzetű területeken a beruházások támogat-
ható költségeinek akár 50 %-a, egyéb területeken a beruhá-
zások támogatható költségeinek akár 40 %-a.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, a művelt területek javítása, a legelők kezelése,
valamint a gazdaságban való közlekedést szolgáló utakba
történő befektetés.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a nem termelési célt szolgáló eszközökbe való beruhá-
zások támogatható költségeinek akár 100 %-a,

– a termelési célt szolgáló eszközök esetében a támogatható
költségek akár 60 %-a (kedvezőtlen helyzetű területeken
75 %-a), feltéve, hogy a beruházás következtében nem
növekszik a gazdaság termelési kapacitása.

3. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan-
szírozását az önkormányzati támogatás a termés és a
termények biztosításához, illetve az állatok betegség miatti
elhullása elleni biztosításhoz kapcsolódó támogatható költ-
ségek akár 50 %-ára egészíti ki.

4. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a jogi és adminisztratív eljárások kapcsán ténylegesen
felmerült költségek akár 50 %-a.

5. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a költségek akár 100 %-a a következő esetekben: mezőgaz-
dasági termelők oktatása és szakképzése, tanácsadási szol-
gáltatások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szer-
vezése, kiadványok, katalógusok és weboldalak közzététele,
valamint helyettesítéssel kapcsolatos szolgáltatások igény-
bevétele. A támogatást támogatott szolgáltatások formá-
jában kell nyújtani és nem tartalmazhat a termelőknek
adott közvetlen pénzkifizetéseket

A végrehajtás időpontja: 2007. július (vagy az önkormányzati
rendelet hatálybalépésének dátuma)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogat-
ható költségek: A Železniki település közigazgatási területén a
mezőgazdaság, az erdészet és a vidéki területek megőrzésére és
fejlődésének előmozdítására irányuló támogatások nyújtásáról
szóló önkormányzati rendelettervezet II. fejezete olyan intézke-
déseket tartalmaz, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a
mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és közép-

vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalma-
zásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006.
december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358.,
2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak
minősülnek:

– A bizottsági rendelet 4. cikke: Mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházás.

– A bizottsági rendelet 5. cikke: A hagyományos tájkép és
épületek megőrzése.

– A bizottsági rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez
nyújtott támogatás.

– A bizottsági rendelet 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott
támogatás.

– A bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az
agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Železniki
Češnjica 48
SLO-4228 Železniki

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200766&dhid=90880

Egyéb információk:

A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosítási
díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti csapáshoz
hasonló kedvezőtlen éghajlati jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy,
jégeső, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, vihar, valamint
áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait.

Mihael PREVC
polgármester

Támogatás száma: XA 239/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Kidričevo

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Podpore programom razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Kidričevo 2007–2013

Jogalap:

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kidričevo
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:

2007: 42 000 EUR

2008: 48 430 EUR

2009: 50 198 EUR

2010: 52 001 EUR

2011: 53 841 EUR

2012: 55 716 EUR

2013: 57 630 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végre-
hajtott beruházás:

– a kedvezőtlen helyzetű területeken a támogatható költ-
ségek akár 50 %-a,

– egyéb területeken a támogatható költségek akár 40 %-a,

– egyéb területeken a támogatható költségek akár 50 %-a
fiatal mezőgazdasági termelő által a tevékenységének
megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházás
esetében.

Támogatás nyújtható a mezőgazdasági üzemek területén
található, termelési célt szolgáló eszközökbe és legelőkbe
történő befektetéshez, valamint a művelt területek kezelé-
séhez.

2. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a mezőgazdasági termelés ágazatában ez évben fizetett
bizosítási díjak társfinanszírozásáról szóló rendelet értel-
mében az önkormányzat a támogatást a megállapított
biztosítási díjhoz kapcsolódó támogatható költségek akár
50 %-ára egészíti ki.

3. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a költségek akár 100 %-ára nyújtható támogatás. A támo-
gatás nem tartalmazhat a termelőknek nyújtott közvetlen
pénzkifizetéseket.

4. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a támogatható költségek akár 50 %-a a következő
esetekben: szakképzési programok szervezése, harmadik
fél által nyújtott tanácsadási szolgáltatások, a gazdálkodók
közti tapasztalatcserét szolgáló fórumok, ezen kívül
versenyek, kiállítások és vásárok szervezése, tudományos
ismeretek terjesztése, helyettesítéssel kapcsolatos szolgálta-
tások igénybevétele, valamint kiadványok finanszírozása,

– a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell
nyújtani és nem tartalmazhat a termelőknek adott
közvetlen pénzkifizetéseket

A végrehajtás időpontja: 2007. július (vagy az önkormányzati
rendelet hatálybalépésének dátuma)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogat-
ható költségek: A Kidričevo település közigazgatási területén a
mezőgazdaság és a vidéki területek megőrzésére és fejlődésének
előmozdítására irányuló támogatások nyújtásáról szóló önkor-
mányzati rendelet olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a
Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előál-
lításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet
módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK
bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei
alapján állami támogatásnak minősülnek:

– A bizottsági rendelet 4. cikke: Mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházás.

– A bizottsági rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez
nyújtott támogatás.

– A bizottsági rendelet 14. cikke: Minőségi mezőgazdasági
termékek előállítását ösztönző támogatás.

– A bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az
agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Kidričevo
Ulica Borisa Kraigherja 25
SLO-2325 Kidričevo

Internetcím:

http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.
aspx?SectionID=0ae06c34-32d9-4b2c-9cd5-8d8e5001ffa2

Egyéb információk:

A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosítási
díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti csapáshoz
hasonló kedvezőtlen éghajlati jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy,
jégeső, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, vihar, valamint
áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait.

Jože MURKO
Kidričevo polgármestere

Támogatás száma: XA 240/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Scotland

A támogatás megnevezése vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve:

Shetland Rural Development Scheme
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Jogalap:
Local Government in Scotland Act 2003; Zetland County
Council (ZCC) Act 1974

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Összesen 60 000 000 GBP (hatvanezer font)

Pénzügyi év Összes tervezett kiadás
Egy támogatásra jogosult

kedvezményezettre jutó kiadás
felső határa

2007–2008 60 000 GBP (88 619 EUR) 25 000 GBP (36 924 EUR)

2008–2009 60 000 GBP (88 619 EUR) 25 000 GBP (36 924 EUR)

2009–2010 60 000 GBP (88 619 EUR) 25 000 GBP (36 924 EUR)

2010–2011 60 000 GBP (88 619 EUR) 25 000 GBP (36 924 EUR)

2011–2012 60 000 GBP (88 619 EUR) 25 000 GBP (36 924 EUR)

A támogatás maximális intenzitása: Az 1857/2006/EK rende-
let 4. cikkének megfelelően a támogatás intenzitása 50 %

A végrehajtás időpontja: A program 2007.10.1-jén indul

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program 2007.10.1-jén indul és 2012.3.31-én zárul

A támogatás célja: A program lebonyolítására az
1857/2006/EK rendelet 4. cikkének megfelelően kerül sor. A
program elősegíti a Shetlandban működő kisbérletek és megfe-
lelő kis-és középméretű mezőgazdasági vállalkozások infrastruk-
túrájának fejlesztését. A kisbérletek és hasonló méretű mezőgaz-
dasági vállalkozások termelésének támogatásával és fejlesztésével
a program elsődleges célja a gazdasági alap és az életmód fenn-
tartása, és a lakosság helyben tartása ebben a különösen töré-
keny, távoli és sérülékeny régióban. A program céljai a követ-
kezők:

– termelési költségek csökkentése,

– a termelés fejlesztése, új irányának kijelölése,

– a minőség javítása,

– a természeti környezet, a higiéniai feltételek és az állatok
kíméletére vonatkozó előírások fenntartása és továbbfejlesz-
tése

Az érintett ágazat(ok): A program mezőgazdasági termékek
előállítására vonatkozik

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

A támogatási programért felelős szervezet:

Shetland Islands Council
Economic Development Unit
6 North Ness Business Park
Lerwick
Shetland ZE1 0LZ
United Kingdom

Internetcím:

http://www.sdt.shetland.org/Schemesinnotificationprocess.aspx

Egyéb információk:

A Department for Environment, Food and Rural Affairs
(Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium, az
Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírással és kelte-
zéssel ellátta:

Duncan KERR
Agricultural State Aid
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Area 8D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom
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